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Vår vision
Vi är mer än bara ett Resort,
vi arbetar för ett bättre samhälle

Vårt arbete med CSR (Coporate Social Responsibility) genomsyrar alla delar av vår
verksamhet och avdelningar. Vårt mål är att ha ett uttalat CSR-ansvar i allt vi företar
oss, och har som avsikt att bidra till samhällsnytta samt göra gott för morgondagen.
Vårt arbete innefattar i högsta grad att värna om vår miljö, och minska åverkan på den.
Ytterligare en stor del av vårt arbete är vårt sociala engemang och de projekt vi sponsrar
eller driver på egen hand samt vårt aktiva arbete med vår personal och deras inre och
yttre välbefinnande (GNH).

Ekerum ska vara en stabil arbetsgivare i regionen året runt.
Genom en ekonomi i balans och ett bra HR-arbete, bl.a. genom ”GNH-certifiering”,
ska vi locka samt behålla de bästa medarbetarna.
2. Vi har ett uttalat CSR-ansvar i allt vi företar oss på ett sätt så att vi kan bidra till
samhällsnytta samt göra gott för morgondagen. Detta sker på olika sätt på
olika avdelningar, men de delar som genomsyrar allt, är ”hälsa” och ”natur/miljö”.
3. Utveckla platsen Ekerum. Såväl genom att använda de befintliga lokaler och
resurser vi har som genom förvärv ska Ekerum ta ett helhetsgrepp om området.
Olika boende former och fler aktiviteter ska bidra till en komplett Resort.
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Hotell
En grundläggande del av vårt miljöarbete är att minska påverkan på vår omgivning och den miljö
vi verkar i. Detta gör vi bland annat genom att aktivt jobba och förbättra nedanstående delar.
Källsortering
Ekerum har under åren sett över källsortering på anläggningen, både i allmänna utrymmen och i
hotellrum. Vi har underlättat för våra gäster att källsortera i hotellrummen, med enkla kärl som
vår personal sedan tar vidare till större kärl. Vi har även källsortering i våra konferensutrymmen.
Städservice
Ekerum har tidigare tagit ett beslut att inte erbjuda våra gäster DBS (daglig bädd & städ), som en
åtgärd för att minska åverkan på miljön. Vi städar endast våra hotellrum när gästen har avrest.
Detta leder givetvis till mindre tvätt och användning av olika typer av kemikalier. Information om
varför Ekerum inte erbjuder DBS finner gästen redan i deras orderbekräftelse samt på hotellrummen.
All tvål och schampo som finns på hotellrummen och i våra omklädningsrum är miljövänliga.
Under 2017 såg vi även över våra rutiner på städavdelningen och moderniserade olika tillvägagångsätt.
Belysning
All belysning är lågenergilampor och byts successivt ut mot led. Ekerum ser även kontinuerligt över
allmänna utrymmena och har närvarostyrd belysning på toaletter och där det lämpar sig.
Vi ser även över ytterbelysningen för att utvärdera vad vi har för möjligheter med rörelsevakt.
H2O
Vattenförsörjning är ett extremt viktigt ämne just på Öland i och med den akuta vattenbristen som
har varit i regionen och särskilt på Öland under de senaste åren.
För att bidra till en reducera vattenförbrukningen så kommer vi att i januari 2020 installera ett filter i
duschar och kranar. Vilket i dusharna hoppas ge en besparing på 60 % av vatten- och energiförbrukningen
respektive 50 % reducering i vanliga kranar.
Spara energi
Under januari 2020 kommer vi att ta bort gamla kylar och frysar från en av våra rumstyper (comfort),
för att spara på energi. Dessa kommer ej att ersättas med nya.
Leverantörer
Ekerum går aktivt igenom avtal och kommunicerar med våra leverantörer för att säkerhetsställa att
vi samarbetar med företag som både har rätt certifieringar samt ett hållbarhetstänk som går i linje
med vårt eget.
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Resturang Öland
Minska matsvinnet
Vi arbetar aktivt för att minska matsvinnet i matsal och kök.
I köket jobbar vi med ”nose-to-tail principen” och tar tillvara på hela djuret. Vi har samma princip
med grönsaker och använder oss av allt. Vi torkar överblivet bröd och använder det till brödbak,
krutonger och panering. Vi hjälper grossistledet att hantera deras kortdatum-produkter.
Vi fortsätter att försöka minska matsvinnet i matsalen - med mindre tallrikar, bestick,
uppläggningsfat, glas och mindre portioner. Vi ser över logistiken och försöker infomera
våra gäster vid servering, så att man hellre går en gång till och hämtar mat, än att plocka på
sig och sedan slänga.
Logistiken
I den utsträckning det går använder Restaurang Öland råvaror från Kalmar och Öland. Vi arbetar
aktivt med producenter så som Solmarka Gård, Mysinge Gård och Guldfågeln. Det är inte alltid
som de mindre, lokala producenterna har möjlighet att få fram dem kvantitet vi eftersöker,
då ser vi kontinuerligt över samarbetetet med vår huvudgrossist Martin & Servera för att förbättra
logistiken och samarbetet med dem, i och med att de själva har en uttalat och välarbetat CSR-arbete.
Vegetariskt
Under 2019 har vi serverat vegetariskt minst tre dagar i veckan, vi har även haft vissa dagar helt
utan kött. Vi fortsätter att lägga fokus på råvaror som är bra utifrån ett hållbarhetsperspektiv
och styra våra menyer efter säsong.
Hälsosammare alternativ
Sedan 2016 erbjuder vi våra gäster hälsosammare menyval. Vi introducerade för ett par år sedan
fitnesspizzor i Pizzeria Öland. Dessa alternativ är omtyckta bland våra gäster och vi kommer från
2020 att även erbjuda glutenfia samt veganska pizzor.
Disk & tvätt
Vi har under de senate åren sett över avtal med leverantörer och säkerhetsställt att vi har rätt teknik,
kunskap och medel när det kommer till vår diskhantering. Restaurang Öland tvättar även sin egen tvätt,
vilket innebär att vi sparar in på transporter och minskar påverkan på miljön.
Kompost
Under 2019 implementerades”gröna påsar” i köket, för att ta hand om matrester.
Ekerum har en 2.0 plan för hur vi kan utveckla detta och kommer att arbeta med den framåt.
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Natur & miljö
En spännande del av Ekerums miljöarbete sker utanför vårt fönster - ute på Ekerums marker
och på våra golfbanor där vårt arbete innefattar allt från vatten, gödning och vår maskinpark.
Här följer en sammanställning av vårt arbete:
Återskapande av sandområden. Rödlistande bin samt diverse växter har etablerat sig
ver större områden på Långe Jan.
Nytt bevattningssytem har minskat den årliga bevattningsåtgången med 7 miljoner
liter vatten.
Slutet vattensystem. Vi leder regnvatten och all dränering till stora dammar för att på
det sättet ta tillvara på vattnet samt rena detsamma innan det når Kalmarsund.
Leder dagvatten från närliggande områden till våra dammar. När dessa är fulla så leds
dagvatten in i två sjunkdammar som fyller på grundvattnet.
Användande av vätmedel på green, tee och fairway vilket reducerar vattenförbrukningen
med ytterligare 8 miljoner liter vatten.
Golfbilar drivs med lithumbatterier och transportforden på banan är till stor del batteridrivna.
Behovsanpassad gödning på greener och bladgödsling på fairway. Användande av organisk
gödning i största utsträckning och utfasning av allt oorganiskt på banorna.
Årlig slåtter av högruffar för att gynna sällsynta växtarter. Naturbränning av högruffar för att
gynna växt- och djurliv. Låter dock rufften växa pa utvalda delar för att gynna pollineringen.
Bildande av naturreservat på 140 ha, för att säkerhetställa hotade arter på och omkring området.
Använder tillväxtregulator på greener, foregreen och fairway för att minska klippfrekvensen
samt stärka upp plantan.
Huvudleverantör av växtnäring ska och är ISO9001 sant ISO14001 certifierad.
Vår maskinleverantör ska och är ISO certifierad.
Använder av miljövänligare akrylatbensin och miljövänlig MK 1 färgad Diesel.
Projekterar för solceller under 2020 samt för att installera bergvärme för att få frikyla
från berget, vilket skulle minska elförbrukningen avsevärt.
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Miljöpris till Ekerum
2017 var ett viktigt år för Ekerum - då vi nominerades och kammande hem både nationella och
internationella priser för vårt miljöarbete.
Vi vann för första gången ”World’s Best Eco Friendly Golf Facility” på den prestigfyllda
branschgalan World Golf Awards - ett pris vi sedan dess har vunnit ytterligare två år.
Samma år fick vi SGA:s Natur & Miljöpris.

2017-2019

SGA - juryns motivering:
Vinnaren av SGA:s och SGF:s Natur & Miljöpris 2017 har genomgått en stor omvandling för att få
anläggningen dit den är i dag. Det som började med ett renoveringsprojekt på golfbanan slutade
som ett av de bästa exemplen på ett gott samarbete mellan en golfbana och myndigheter.
Det är ett samarbete som har integrerat golfbanan med sin omgivande natur för att främja en
försvinnande lokal flora och fauna. Med ett stort miljötänk och strävan att bättre hushålla med sina
resurser blev det en omvandling som drog till sig inte bara lokalt uppmärksamhet utan även ett av
golfvärldens största miljöpriser, och nu även Golfsveriges största miljöpris.

Här följer ett utdrag från ett artikel i Svensk Golf.
Bagkrund
År 2014-2015 genomfördes en total renovering på banan ”Långe Jan” på Ekerum.
I samband med det upprättades en plan tillsammans med länsstyrelsen i Kalmar län för att
återskapa sandiga öländska torrängar. Dessa ängar är en grogrund för växtlighet som har sitt
ursprung på Öland men hade minskat snabbt på grund av mänsklig påverkan. De har nu åter blivit
en plats för många utrotningshotade bin att fortleva och utvecklas.
De är väldigt betydelsefulla pollinatörer och deras arbete gynnar
hela ekosystemet. Pollinering är extremt viktig för människans överlevnad.
70 procent av det som säljs i matbutikerna är beroende av pollinering, sa Jonas Hedin då.
Hedin är doktor i zoologisk ekologi och koordinator för Åtgärdsprogram för hotade arter
på Länsstyrelsen i Kalmar län.
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Ny bevattning
Ett krav som Länsstyrelsen ställde för Ekerums ombyggnad var att bevattningssystemet byttes ut.
Tidigare hade man ett bevattningssystem som spred vattnet 360 grader, nu har vi ett system sektorstyrda
spridare så att vi inte får ut något vatten på sandområdena. Det innebär också att vår vattenåtgång har
minskat med ganska många miljoner liter. Den investeringen, liksom de ombyggnader på banan som inte
hade med renoveringen av torrängarna att göra, stod Ekerum för. Totalt kostade ombyggnaden och
miljösatsningen ett tiosiffrigt miljonbelopp.
Märkbar förändring
Förändringarna på banan är klart märkbara för spelarna. Ruffarna som tidigare var kraftigt övergödda
och bland annat innehöll en och en halv meter höga åkertistlar består nu av en fin torrängsflora med
olika sorters fibblor, åkervädd, getväppling och väddklint.Förutom att vi har reglerat bevattningen så
sprutgödslar vi alla fairways för att inga näringsämnen ska flöda ut i sandområdena.
Resultat från Länsstyrelsen
Sett till de biologiska aspekterna har åtgärderna och nyanläggningen av blomrik sanhed på Ekerum
varit en stor framgång. Ett stort antal skyddsvärda arter däribland flera av målarterna, har otvetydigt
ökat. Detta gäller inte bara antalet arter och individer utan ytan lämplig livsmiljö har också mångfaldigats.
Flera sällsynta och rödlistade arter som tidigare inte setts i området kunde noteras under uppföljningen.
Kommande utmaningar består i att få till en ändamålsenlig skötsel som fortsatt gynnar naturvärdena,
samtidigt som banans spelbarhet och estetiska intryck inte oåverjas negativt.

2014 - 31/10

2015 - 1/5

2015 - 31/10
Rälla Ekerum Naturreservat
Ekerum ställer nu del av våra marker till Naturvårdsverkets förfogande i och med bildandet av ett nytt
naturreservat. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden och återställa områdets värdefulla
naturmiljöer. Samtidigt görs åtgärder för att underlätta allmänhetens frilufsliv. Naturvård kombineras
med aktiviteter knutna till hälsa och det aktiva livet.
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Övriga projekt
God Hälsa på Ekerum
Under 2016 startade Ekerum i samband med Victoriaveckan på Öland en mässa på området med
inriktning ”God hälsa”, för att beröra viktiga ämnen som ”Det aktiva livet” och ”Motverka Utanförskap”.
Med ett flertal viktiga samarbetspartners på plats: Idrott Utan Gränser, Stadium Sportscamp,
GoodSport, En Frisk Generation, kommunerna på Öland samt Ölands Bank med sitt arbete med
organisationen Friends.
Smålandsidrotten & Move For Fun
Den just nämnda mässan ledde till att vi under 2018 inledde ett samarbete med Smålandsidrotten,
under namnet ”Move For Fun” och valde att lägga ”God Hälsa” bakom oss.
”Move For Fun” - samverkan med föreningslivet i närområdet skapar vi en heldag med ledning
av begreppet rörelseglädje. Barn och ungdomar får möjlighet att se idrott, prova på idrott och vara
en del av idrottsmiljö som vi tillsammans skapar.
Nästa år, 2020 blir arrangemanget tredje år och det fortsätter att växa. Från 2000 besökare under
första året, till det dubbla under 2019. Vem vet vad det blir under 2020?
Sponsring
Ekerum har historiskt valt att sponsra olika typer av ändamål och organisationer.
Under 2019 beslutade bolaget för att fortsatt sponsring kommer att vara mer fokuserat till ändamål
och organisationer som främst rör barn - att få barn i rörelse, deras hälsa och ämnen som berör detta.
Projekt/ändmål vi har stöttat under årens gång:
- Upplåtande av lokaler till Svenska Kyrkan
för utbildning i svenskaspråket för nyalända
- Insamlning av julklappar till nyanlända familjer
- Hungerprojektet ”Auktionen som avskaffar hunger”
- Aktiv Skola ”Vi stödjer Aktiv skolas arbete för en bättre skola”
- Barncancerfonden - olika donationer från ex:
biljettintäkter vid evenemang, avbokningsavgifter etc.
- UNICEF - Svältkatastrofpaket
- Rädda Barnen - Utbildningspaket

- 2016
- 2016 - 2020
- 2017, 2018 & 2019
- 2017, 2018 & 2019
- 2017, 2018 & 2019
- 2017 & 2018
- 2019

Andra typer av sponsring vi har gjort. Matchställ och utrustning för barn och ungdomar med
olika typer av funktionshinder.
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